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La malnova Germana Parlamentejo (Reichstag) en Berlin. (foto: arblvo)

Gratulon al Berlin
Post 46 jaroj denove libere elektita Germana registaro en Berlin

La 20-an de Junio 1991 la Federacia Paria-

mento de Germanio decidis translokiQi al

Berlin. Dum la antaüaj semajnoj oni arde
diskutis, ßu Iii al Berlin aü resti en Bonn. La
subtenantoj de Bonn atentigis pri la grandaj
kostoj de latransloklQo. La monon oni pH bone
povus uzl por evoluigi orientar Germanion.
Krome la federalismo endanQerlQus pro la
centraliga ef iko de la metropolo. La subtenan

toj de Berlin taksis pii grava iafakton, ke Berlin
ßiam estis Germana ßefurbo, ka] nur pro la
sekvoj de la milito la registaro ins ai Bonn.

Dum ia pasinta] 40 jaroj politikistoj ei ßiuj
partioj asertis, ke Bonn nur estis provizora]o.
La necesaj elspezoj estu rigardataj kiei inve-

stoj por orienta Germanio. Pri la federalismo
devas zorgi la politikistoj, sendepende ßu
Bonn aü Berlin estos ia ßefurbo.
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Sentenco
En öiu supo eblas trovi haron
oni nur devas sufiöe longe

skui la kapon!

In jeder Suppe läßt sich ein
Haar finden -

man muß nur lange genug mit
dem Kopf schütteln!

audls...
... ke denove aperis strangaj rakontoj
pri nia klubejo. Jam antaü pli ol 10 jaroj
oni profetis bankroton de la klubejo, kaj
poste oni susfjektis misuzon de mem-
bro-kotizo] por aceti gastejajn seQojn.
Post kiam tio evidentiQis kiei mensogo,

aperis la onidiro, ke la estrino de la klu
bejo persone gajnas el la kantino. Tial
§1 laboris lOhorojn por gajnl 20,-
markojn! Sed ne finigis la skandalo:
Nun oni aüdas ke dum la 7aüdaj ve-

speroj eiam nur venas kvin personoj.
Krome, antaü kelkaj semajnoj iu kom-
patinda klubano devis pagi 6,- aü 8,-
markojn por simpla botelo da mineral-
akvol Ni ne scias, al kiu II pagls tlom

altan prezon. Laü nia preziisto oni nur
pagis 2," markojn dum la pasintaj jaroj
kaj nun devos pagi 2,50 markojn por
0,7 litro. Jes ja, la Hamburga klubejo
ekzistas per konsumado de
mangagoj kaj alkoholajoj - certe ne
de unu botelo da akvo dum tuta

klubvespero! FeiiSe oni planas novan

Esperanto-klubon - por ne-alkoholuloj.

Pardonon!
En Esperanto Hamburg 2/91 aperis la
nomo Antaüpomeranlo.

Estas malQuste. La Zamenhofa formo

estas Pomerio.

NI bedaüras tlun eraroni

Tarnen ni ne estis la solaj kiuj uzis la
malQustan vorton, sed eö en la Ora
Rajdanto el Schwerin ni retrovis §in,
kvankam iii devus scii ia Qustan nomon

de sia lande.
Benno Klehr



Hamburga Esperanto-Societo r. a.

Oficialaj informoj

Eksterordinara membro-kunveno

La estraro de Hamburga Esperanto-Societo r. a. kunvokas

eksterordinaran membro-kunvenon ia 26-an de Septembro

1991 je Ia 20-ah en Ia klubejo, Klaus-Groth-Straße 95,

2000 Hamburg 26.

Sola punkto de Ia tagordo:

Scientologio kaj Esperanto en Hamburg (vidu sube).
La estraro

Der Vorstand des Esperanto-Vereins Hamburg e. V. beruft

hiermit eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein,

am 26. September 1991 um 20.00 h im Vereinshaus, Klaus-

Groth-Straße 95, 2000 Hamburg 26.

Einziger Tagesordnungspunkt:

Scientology und Esperanto in Hamburg (siehe unten).
Der Vorstand

Kaüzoj por Ia kunvoko

Dum kelkaj monatoj aktivas du membroj de
Scientology Churchen Ia Hamburga Espe-
ranto-Movado. öis nun Iii neniel klopodis
varbi en Ia klubejo por Scientologio. La
fakto, ke tlu organlza]o havas malbonan

renomon kaj al multaj esperantistoj Sajnas
danQera jam kaüzis diversajn demisiojn kaj
eksmembriQojn en Hamburg.
La estraro de HEB ne sola povas soivi Ia
probiemon; pro tio Ia membro-kunveno.

Gründe für die Einberufung
Seit einigen Monaten sind zwei Mitglieder

der Scientology Church in der Hamburger
Esperanto-Bewegung aktiv. Bis jetzt ver
suchten sie nie, im Klubhaus Werbung für
Scientology zu machen. Die Tatsache, daß

diese Organisation einen schlechten Ruf

hat und viele Esperantisten sie für gefähr

lich hatten, führte schon zu mehreren Rück

tritten und Austritten in Hamburg.
Der Vorstand kann dieses Problem nicht

allein lösen; deshalb diese Mitglieder
versammlung.



Hamburga Esperanto-Societo r. a.

El nia klubo

Enklubejaj laboroj en Majo
Laü la planoj ni starigis 4 m da novaj §rankoj

kun unuecaj surfacoj (labortabloj), 3 mda ße-

muraj§rankoj,3fridujojn, 1 frostujon,1 teler-
lavatoron kaj 1 fomelon. Krame ni planls farbi
iakuirejon,metinovanpiankajon,install2 lam-
pojn, 6 kontaktujojn kaj specialan instala]on
per la teler-lavatora.

Ni ankaü foi^etis ne

plu bezonatajn a]ojn.
Sed nia iaboremo ne

havis limon! Krame

ni konstruis 3 breta-

rajn per mikraondiloj,
spico] kaj brandoj, fik-
sis vesto-hokojn ei lig-

no, bretojn per fermi

taiojn kaj kurtenon en

iamalgrandaßambra,

kaj forig is mainovajn

ferajn stangojn en le
necesejoj. Sekvis far

bige de salono, kori-

doro, stuparejo kaj
necesejoj. En la nece

sejoj nun ankaü estas

novaj pianka]o, spe-
gulo, paperujoj kaj seioj. Ce la bufedo nun
estas sving-pordoj kaj en la kuirejo nova
telefono, 2 novaj kafo-ma§inoj, akvo-filtrilo
kaj 2 novaj grandaj rubujoj.

La nova aspekto de nia

Ni laboregis sesope dum naü tagoj kaj sukce-
sis piibeiigi latutan kiubejon kaj ekipi Iakuire
jon per modernaj teknkaj aparatoj. La novaj

fridujoj kaj frostujo estas pii bone izoiitaj kaj ne
konsumas tiom da kurento kiel la mainovaj.

Novaj iampoj sub ia supraj 6e-muraj §rankoj

m

 kuirejo. (foto: Benno Klehr)

Karlchen

iumigas ia labortablon. Antaüe jam du labo-

rantaj personoj §enis unu la aiian kaj nun eß
kvin povas libere iabori.

Krome nl gojas pri malavaraj donacoj de
membroj:

Vest-hokoj de Jürgen Wulff.
Poivo-sußiio (nomata "Karlchen")

de Gerd Tigges kaj Volker Kraeft.
Teo-masino de Hannelore Bninow.

Ni ankaü dankas al ciuj
mon-donacintoj.

Benno Klehr



Hamburga Esperanto-Sodeto r. a>

El nia klubo

Ce-Ellen-IhTago 1991
La£i-jara &e-Ellen-lr-Tago (9-ade Majo), kiun
ni festis memore al Ellen Eggers, nia mece-
natino, estis denove tre bela, laü §la gusto.

Klei pasintjare ankaü Seestis gastoj ei
Schwerin.

La kuirejo ofertis menuon laü ßlna stilo, kon-

sistanta el printempa rula^o, kokidajb kun
freßajfungoj, ekzotikaj legomoj kaj rizo, poste
glacialo kun lieioj, klu estis preparita de Gerd
Tigges kaj VolkerKraeft, krome Elsbeth Wiel-

gus, Benno Klehr kaj Hannelore Brunow.

Burkhard Mohrig prizorgis la trinka]on.
Post la komuna tagmango ni veturis per me-
troo al la Esperanto-Arbo (klu ankoraü ne

havas novan §ildon). En tiu Si jaro ni vere

vizitas la gustan arboni De tie ni promenls al
alia metroa stacio, de kie ni reveturis al la

klubejo. Ni uzis "famillajn biletojn" kaj survoje
§erce diskutis, kiu kun kiu estas en unu tami-

llo. En la klubejo jam atendis Elsbeth Wielgus
kaj Priedel Kogel kun kafo kaj kuko.
Poste ni amuzigls perkvizo pri la urtjoj Schwerin
kaj Hamburg. Montrigis, ke la Schwerin-anoj
pli multesciis pri Hamburg ol inverse. Tarnen,
je nia bedaüro, niaj gastoj jam frue devis
revojagi al Schwerin, 6ar la posta tage estis
normale labortago. Tostinte je nia kara Ellen
nifinis la tagen.

Paroliga Rondo
Wir haben eine Paroliga Rondo eingerich
tet, um unsere Esperanto-Kenntnisse zu
vertiefen und tüchtig sprechen zu übenl
Alle, die dienstags am Abend mit uns üben

wollen, sind herzlich eingeladen. Wir den
ken vor allem an Kursabsolventen, Selbst-
lemer und Wiederelnsteiger; aber auch wer

gerade an einem Kurs teilnimmt, hat eine
gute Gelegenheit, das Gelemte parallel
zum Kurs einzuüben.

Damit jeder mitmachen kann, ven/venden
wir ein System, wo paarweise geübt wird.
Das hat den Vorteil, daß sich jeweils nur
zwei die Zeit teilen, und daß jedes Studien
paar den fürsich passenden Lemstoff wäh
len kann. Als Abwechslung gibt es auch
Aktivitäten im "Plenum".

Interesse? - Unsere Telefon-Nr. Ist 0 40 /

58 71 82 (mit Anrufbeantworter).

Wir freuen uns auf eifrige Mitlemer!

kmgard Kaist und Bodo Schneider

Ni etabligis Paroligan Rondon por profun-
digi niajn Esperanto-konojn kaj multe ek-

zercl paroladon.
Öiuj, kluj volas marde vespere ekzerci kun
ni, estas kore invititaj. Ni celas precipe
partoprenintojn de kursoj, memlemintojn
kaj rekomencantojn; sed ankaü tiu, kiu
momente partoprenas kurson, trovos bo-

nan eblecon, paralele al la kurso ekzerci la
lemita]ojn.

Por ke öiu povu partopreni, ni uzas siste-
mon duope ekzerci. Tie havas la avantagon
ke Slam nur du dividas Inter sl la tempon,
kaj, ke 6lu studparo povas elektl la taügan
lemota'jon.

Kiel altemativo ankaü ekzistas aktlva]oj en
"Plenkunsido".

Öu Intereso? - Nia telefon-numero estas
0 40 / 58 71 82 (kun telefon-respondilo).

Ni gojos pri diiigenta] kunlemantojl

Irmgard Karst kaj Bodo Schneldei



Klarigo:

Onitrovuvortojnlaü

la priskriboj. Lavico
de literoj povas in

lau ciurekta direkte:

horizontale, vertika

le, diagonale kaj ec

retroe.

Jen la kasitaj
vortoj

ordigitaj iaü

longeco:

3 literoj:

valora metalo / en tiu

kvalito / rimedo /

Qenerale: Ii aü §1 /

akompane / poemo /
multe tiel

4 literoj:

subakva roko / sova§a celerio / öermana
iitero / riiata ai Talia aü Eüterpe / tieo /
geometria korpo / speciaia, de certa grupo /
tabeivorto: Qin / birdujo / vesta]o
5 literoj:
en arkta direkte / fari^i membro / vivanta

viando/oficejo/poia brande/Aüstraßefurbo /
endemaj muskaptantej/multhara rabobeste /
hejtile / plektita emama]e
6 literoj:

humura kentraü-aserto / japana sekto /
mezerienta lande

7 literoj:

malkemika/bretarete/herbejaflere/kenkerfta
lande

8 literoj:

Sprucantaj akvej
9 literoj:

kvarpinta faco
e
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Keglado
La venontaj datoj:

02.08.91 ★ 30.08.91 ★ 27.09.91

Informoj 5e Elsbeth Wielgus.

Esperanto en Radio
Ni verkis nian trian eisenden "Verda Ste

le" pri la teme "Esperante, la Eürepa
altlingvo" (germanlingve).

La eisende ekazes en Offener Kanal

(UKW 96,0 MHz). La datej estas:
Sabato 03.08.91 14.15 h

Lunde 05.08.91 10.00 h

Jaüde 22.08.91 19.00 h

Vendredo 23.08.91 12.00 h

Dum la jaüda vespero eblos aüskultl
la eisenden en la HES-klubejo.

Irmgard Karst / Bodo Schneldor



Klubejo matfermita ]aüde ek de 19:00 h.

Programo ek de 20:00 h.

La Studrondo renkontiQas sabate en semaj-

noj kun para numero je 14:00 h.

Klubhaus donnerstags ab 19:00 h geöffnet.

Programm ab 20:00 h.

Die Studrondo trifft sich sonnabends in jeder

geraden Kalenderwoche um 14:00 h.

1 Sen speciala programo

8 Revenintoj el Bergen

raportas pri Ia UK

10 Studrondo

15 Video-vespero de

Hella Lanka

22 Rüdiger Sachs:

Kial tiom da kvereloj

pri Ia Esperantigo de

propraj nomoj?

24 Studrondo

29 Walter Kahlert:

Diapozitivoj pri Ia

Unlversaia Kongreso

Ekzameno
Sabaton, ia 31-an de Aügusto 1991

okazos ekzameno

pri iingva kapabieco
en ia klubejo de

Hamburga Esperanto-Societo r. a.
Komenco: 9.30 h. PreparaJ vesperoj:

"jaüde 18.30 h en ia klubejo.

5 LIteratura vespere

Hannelore Brunow:

Herman Löns

7 Studrondo

12 Hella Lanka:

Diapozitivoj pri

München kaj

Starnberger See

19 Lingvaj ludo]

21 Studrondo

26 Membro-kunveno:

20:00 h

Bonvolu vidi inviton sur

pago 3!

Eüstoriaj datoj
1676:

1861:

1871:

Unua fajro-asekuro por 4.000
Hamburgaj konstrua]oj.
Petroio kaj iampoj ei Usono aive-
nas en ia Hamburga haveno.
Imperiestro Wilhelm Ii donacas

6.000 hektarojn da gründe ai Bis

marck (Friedrichsruh apud Ham

burg).



Prezoj kaj valoro
Oni diras ke tio, kio neniom kostas, neniom

valoras. Estas nekredeble: Laprezo indikas la
valoron! En antaüaj jaroj Esperanto-kurso en
Hamburg kostis 40 markojn kaj post la tria
iedono eS ne restls la duono de la lemantoj.

Estas Strange, ke post altlgo de la kotizoj
kreskls la intereso. Okaze de la 2a Inform-

Borso pri klerigado ni ofertis specialan inten-
san kurson por 99 GM. Ni disdonis pli ol mil
varbilojn, kaj el 10 interesitoj restls 6 kursa-
noj, kiuj efektive pagis. Dotiu kurso portis al ni
594 GM anstataü 240 GM (laü la malnova
tarifo). Kune kun la man^a^oj kaj trlnka]oj la
malneta enspezo estis entute pli ol 1.000 GM.
Laü tiu sistemo eö eblos estonte pagl instrul-

ston, kaj per tio ebligi kursojn por biuj intere
sitoj. La venonta semajnfina kurso okazos en
Septembro. Komenco sabaton, 14.09.91,
14:00 h en la klubejo.

Fotokopiilo
La Studrondo en Hamburga Esperanto-Socie-
to proponis, abeti fotokopiilon por mem pro-
dukti niajn presa]ojn.

Gerd Tigges kaj Volker Kraeft de TIGGY-

SOFT rekomendis, aeetitiantipon, perkiu onl
ankaü povas fari divers-kolorajn kopiojn, kaj
ankäu sciigis al ni, kie tia kopiilo ekzistas kaj

kiom §1 kostas.

Bon§ance Iii havas kontakton al vendisto, kiu

havas la deziratan kopiilon je favora prezo.
Ni decidis aSeti gin. Tio ebligas al ni eidoni nian
bultenon kolora.

La rezulton vi povas vidi jam en tiu £i eldonol

Ni ne povas prezenti buntajn bildojn, dar por
tio oni bezonas 4farbojn kaj tre ekzaktan

presilon (tro multekosta); sed ni havas 2 ko-
lorojn. Tio signifas, ke niaj presa]oj nun ne plu

aspektas kiel simplaj fotokopioj.

Opinio

La interne ideo - cu gl ankorau vivas?
Ludoviko Zamenhofo mem diris 1906 en sia

fama kongresa parolado: "AI laborado por
Esperanto instigas nin ne la penso pri praktika
utileco, sed nur la penso pri la sankta, granda
kaj grava ideo, kiun lingvo internacia en si
enhavas. Tiu 6i ideo estas frateco kaj justeco
inter eiuj popoloj. Kaj en la DEKLARACIO Ii
skribis: "Mi vidas en 6iu homo nurhomon, kaj
mi taksas ßiun homon nur laü liaj persona
valoro kaj agoj. - Öian ofendadon aü prema-
don de homo pro tio, ke Ii apartenas ai alia
gento, alia lingvo, aiia reiigio aü alia socia
klaso ol mi, mi rigardas kiel barbarecon."
Ni Siuj havas, same kiel Ludoviko Zamenhofo,

la altan celon de paco kaj interkonsento inter
la poloj en harmonia mondo. Sed mi opinias,
ke ni atingos tiun celon ne antaü ol ni estos
atingintaj Qin en nia malgranda mondo de niaj
kiuboj kaj societoj kaj asocioj. Sed tie ßi ni
ankoraü trovas multe da malamikaj emocioj,
ekzemple malharmonion, malican babilaßon,
malkonfidon, maljustan suspektadon kaj efl
malamon. öio ßi oponas kontraü la interna
ideo de Esperantismo. Ni ankoraü devas Iii
longan vojon. öiu en siapropra ßirkaüo, preci-
pe en sia loka Esperanto-kiubo, komencu la
konstruadon de humana mondo. Nur tiel ni
atingos la finan celon. Bodo schnetdor



El la universitato

Universitata Esperantokurso
Meze de julio fini^is la tiusemestra Espe-

ranto-instruado en la Hamburga universi

tato. El la dek-unu gestudentoj, kiuj

registriQis je la komenco de la kurso

meze de aprilo, 9 studas lingvosciencon
kaj po 1 fizikon kaj ekonomion. Tiu] lastaj
du studentoj kaj unu el la lingvistikistoj re-

stis fidelaj Qis la fino de la dumsemestra

Esperanto-Iernado, kaj ilia lingvokono es-
tas tiom bona ke Iii facile kapablus parto-

preni ne nur kursfinan ekzamenon sed eS

oficialan ekzamenon pri lingva kapableco
de la Germana Esperanto Instituto.

R. Sachs

Historio de la Esperanto-instruado

en la Universitato de Hamburg
Baldaü post la fino de la milito, en 1950,
d-ro Josef Weber sukcesis oficialigi la in-

struadon de Esperanto en la Hamburga
universitato per kurso komisie de la uni
versitata rektoro kiel "Studado Generala".

D-ro Weber estis aütoro de instrukajeroj

per Esperanto, uzeblaj ankaü por kores-
ponda kurso. Gerte tiu kurso ankoraü
troviQas en muttaj bibliotekoj. D-ro Weber
(tiutempe jam pensiulo-astronomo) ricevis
propran laborcambron en la universitato
kun fenestroj atte sub ia plafono, nome en

la sudokcidenta turo de la eefkonstrua]o

en Edmund-Siemers-Allee 1.

En 1962 d-ro Werner Bormann transpre-

nis la kurson, kaj d-ro Weber translogiQis
al Landsfiut kie Ii poste ankaü mortis. Pri
la Esperantokurso okazis decida konver-
sacio inter d-ro Bonmann kaj la universita
ta rektoro: temis pri oficiale rekonita in-
strukomisiiteco kun mencio de la kurso en

la prelegprogramo. En 1968/69 Sangi^is
la universitata leQo. Ekde nun, la Universi
täten gvidis "prezidanto" kaj forfaiis la po-
zicio de "rektoro" - kaj kun Qi la instruko-
misio por Esperanto.

Post ioma paüzo d-ro Bormann petis pri la
revivigo de la kurso. Oni respondis piinci-
pe favore, sed rifuzis "pro la neeblo pagi
tionorarion" kaj la universitato opiniis ne-
dece postuli laboron sen pagi por gi. D-ro

Bormann, estante §tatoficisto en la fvlinist-

terio pri Ekonomio kaj Trafiko - kun salaj-
ro de la urbo Hamburg - deklaris, ke Ii ne
voiis esti dufoje pagata de la sama urbo.

Post tiu argumentita salajra rezigno, ia
faksekcio pri lingvistiko reoficialigis la in-
strukomision por Esperanto.

D-ro Weber Ciam raportis pri 10 - 20 stu
dentoj en siaj postmilitaj Esperantokursoj,
poste estis inter 3 kaj 8 partoprenantoj
dum semestro. La instruado okazis unue

en salono en la universitata eefkonstrualo,
poste en la "filozofoturo".
Ekde 1983, profesoro d-ro Rüdiger Sachs,
membro de la sciencistaro de la Instituto

por Tropikaj Malsanoj en Hamburg kaj
docento en la Faksecio Zoologie de la uni

versitato, transprenis la instrukomisiitecon

por Esperanto en la kadro de la lingvistika
fakaro de la Hamburga universitato {certe
ankaü "senhonorarie").

D-ro IV. Bonrann
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El nia klubo (speciale)

Nia dua infanfesto
La 25-an de Majo

okazis nia 2-a infan

festo. La Krampa

Teatro prezentis ia
Virineton de Maroen

germana iingvo per

ke ia infanoj kaj ia
gepatroj komprenu
ßion. Komenco estis

je Ia 14-ah. Je ia
15-a h 9 infanoj kaj
ia duobia nombro de

plenkreskuioj aten-
dis ia komencon de

ia ombra teatra7o.
Malgrandaj viza^oj
onamitaj per restaloj
de doißajoj kajtoma-
ta saüco timis pri Ia
sorto de ia malgran-

da marvirineto. Sen

Grandaj ka] malgrandaj gasto] spektas Ia teatrajon. (foto: Buikhard MohrIg)

hezito Ia plenkreskuioj sin retrovis en sia infana tempo. Kelkaj ei Iii taksis ia teatralon tro trista
kaj bnitaia. Sed ia infanoj konsoiis iiin per ia vortoj: "§1 ja nur estas fabele". -Tiom simpia estas
ia afero. La plenkreskuioj devus pii ofte aüskuiti ai ia infanoj.
Anstataü ia kutimaj koibasetoj kun terpoma salato Gerd kaj Volker prezentis nove kreitan

varia^on de Hamburger. Post kiam ßiuj estis
sataj kaj iom ripozis, estis inspektita ia Kram
pa Teatro. Kaj infanoj kaj plenkreskuioj miris
pri Ia simpieco de ia teatro. lam oni aüdis
kantojn kiel Hänschen klein kaj aiiajn, kiujn
kantis ia plej junaj. De ia sonbendo bruis ia
orkestriono: Gold und Silber... kaj ia plumoj de

ia ombraj fi§oj svingigis iaü ia valso. Per
infanoj 6io estas ebia. Kontentaj adiaüis infa
noj kaj gepatroj je ia 18-a h. Estas vere mirige,
ke ia plej muttaj doißa]oj "Negerküsse" estis
manQitaj de plenkreskuioj. Poste iu avino diris
ai mi: "Finfine mi ankaü ßion komprenisl"

Deila Pick kaj Hannelore Brunow kun kantanta
Inlano poSt Ia teatrajo. (foto; Burkhard Mohrlg)

Hannehre ßnjnow
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La historieto pri Minna kaj allaj
"Benno, 6u giestastiu?", mi vokisesperplena

"Hmh." "Cu §1 funkcias?" "Ne jam, ankoraü ne.
Mi devas konekti Qin!" "Kiam, Benno?" "Mor-

Hannelore Brunow kaj Ja akvumilo brilas.
(foto: Burkhard MohrIg)

estas preta eklaborl!" Kiel Infano antaü krlst-
naska arbo mi staris antaü Minna kaj atenti
aüskultis la klarigojn de Benno, Gerd kaj
Volker. "Kion vi §atas lavi?" Ek de tiu tempo

Minna estis §ar9ita per vazaro kaj iavpuivoro.

Tiam okazis ia granda momento: La Saitiio
estis tumita kaj onon da sekundo mi havis ia

senton ke Minna palpebrumis ai mi per ru^a
lampeto. Dum la venontaj tagoj nenio estis
sekura je Minna kaj mi. Teieroj, tasoj, glasoj,

manQiiaro, potoj, patoj, lampovitroj kaj eSflor-
akvumilo, kiu apartenis ai "Schmeiß"

(fotleta]o), lumiQis en nova biiio. Kiel Minna
ricevis sian nomon mi ne piu scias. Kiel Minna,
ankaü aliaj aparatoj havas propran historion.

La Haoso dum la renovigado. (foto: Benno Kiefir)

gaü." "Nu, bone. Hodiaü m/iavos la vazaron

kaj morgaü Minna." Ravita mi rigardis kvadra-
tan belan koloson antaü mi. Mia revo dum mia

mastrina vivo. La vazariaviio. Ne, la vazarla-

vistinol La venontan tagen mi aüdis la liberi-

gajn vortojn: "Hannelore, venu al mi, Minna
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zaü roboto R2D2. Malgranda rondabarelo. Mi

atendls, ke Qi pepu aü lumsignalu. lu nomis
Qin "Karlchen" kaj eiu ei ni karese frapetis Qin,
dum Gerd estis ja heroo de ia horo. Elsbeth

gojegis terure.

Malgrandaanekdoto pri Elsbeth kaj Karlchen:
Burkharddlsseglstabulon kaj Karlchen, tenita

de Elsbeth, ensucis Ia lignerojn. Elsbeth estls

tlom kontenta prI Ia laboro de Karlchen, ke sl

tute ne konstatls, ke sla subjupo glltls teren.
Estls tre granda plezuro per Volker kaj Gerd,
kluj Interromplsslan laboron porne maltrafi Ia
momenton de la fina falo.

A '7'/ . !

'/Xi'S , !

Elsbeth Wielgus adlaüas la malnovan frostujon.
(Foto: Benno Klehr)

Momente nl ne planes renovigl Ion allen. MI ne
povastütekreditlon. Restas ankoraü ladu§o,
kaj la biblloteko ankaü devus estl ordlglta. MI
tute certas, ke baldaü lu diros denove: "MI

havas Ideon...".
Hanneiore Brvnow.

Burkhard MohrIg (maldekstre) kaj Benno Klehr
mezuras la novajn srankojn. (foio: Volker Kraett)

Nl sidls en grandega malordo Inter farboj,
llaro, mebloj; la tute haoso. Sed sur nIa
manQotablo brulls kandelo. Nl laboregls kiel
frenezuloj. Dum semajnoj poste niaj dorsoj
doloris, manoj ne volls maiivellQI kaj ungoj ne
purigis. Sed, tlo estas nenlo kontraü tlo, klon
nl travivis. Nl, tlo estas Elsbeth, Benno, Gerd,
Volker, Burtchard kaj ml.
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Gerd TIgges farbanta la necesejojn.
(foto: Benno Klehr)


